LEES-WIJZER
Op de Jan Wouter word je lees-wijs
Schoolnieuwsnr. 4, 8 oktober 2018

Audit
Vandaag is de auditcommisie op onze
school geweest. Ze hebben met ouders,
leerlingen en leerkrachten gesproken en zijn
ook in alle groepen op bezoek geweest. Wat
is het mooi te horen dat onze school als
open, toegankelijk en veilig wordt gezien.
Natuurlijk zijn er ook leerpunten genoemd,
die krijgen wij binnenkort in een uitgebreid
verslag en zullen we ook aan u mededelen.
Voor nu wens ik u en jullie allen alvast een
hele fijne herfstvakantie. Geniet ervan!
Met groet, Cindy

Activiteitenagenda
09-10: Fietsenkeuring groep 5 - 8 (Fiets mee!!)
11-10: Zwemles groep 5/6, kleding mee!
15-10: Herfstvakantie
22-10: Weer naar school!
22-10: Kriebelcontrole, 8.30 uur
24-10: Schoolfotograaf (extra brief in bijlage)
25-10: Schoolfotograaf
25-10: Ouderrraad, 20.00 uur
29-10: Start Doe-es-week groep 7 & 8
30-10: Inloopmoment Snappet, 8.30 - 9.00 uur
01-11: Inloopmoment Snappet, 8.30 - 9.00 uur

Download schoolgids

Onze jarigen
3 oktober: Fayenne Breure (4), groep 1
9 oktober: Nikki Kramer (6), groep 3
11 oktober: Vera van der Schelde (4), groep 1
Hartelijk gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag toegewenst!

Welkom op school!
Twee vier-jarigen mogen we op school begroeten: Fayenne
Breure en Vera van der Schelde.
We wensen hen een prima tijd toe in groep 1 en op de Jan
Wouter van den Doelschool!

Kind op maandag
Kind op maandag is bij ons op school de methode voor het godsdienstonderwijs.
Aan de hand van deze methode vertellen we onze bijbelverhalen aan de kinderen.
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die
helpen op weg naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een
breekbaar verbond. Je moet er zuinig op zijn!
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden
kalf hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit
verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet
voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van leven.

GEBOREN!
Op dinsdag 3 oktober kregen we een prachtig bericht van
meester Pieter!
Pieter en Dieneke Zuidijk zijn de gelukkige ouders geworden
van een gezonde dochter: Hannah.
Sam is heel blij met zijn zusje!
We feliciteren hen van harte met dit mooie geschenk van God!
Wilt u hen een gelukwens sturen dan volgt hier het adres:
Fam. P. Zuidijk, Molenstraat 28, 4433 AC Hoedekenskerke.
We zijn blij dat we meester Pieter steeds vaker op school zien!

29 kinderen hebben hun best gedaan met het verkopen van
kinderpostzegels, kaart enz.
Er is voor minimaal € 3800,-- verkocht en dat is een geweldig
bedrag!
Heel veel dank aan de kinderen die zich het vuur uit de sloffen
liepen om dit resultaat te kunnen behalen!
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kinderpostzegels, kaart enz.
Er is voor minimaal € 3800,-- verkocht en dat is een geweldig
bedrag!
Heel veel dank aan de kinderen die zich het vuur uit de sloffen
liepen om dit resultaat te kunnen behalen!
En dank aan iedereen die spullen heeft besteld!

NIEUWS UIT GROEP 4b/5
Afgelopen week is de Kinderboekenweek van gestart gegaan
…ook op de Jan Wouter! Na de opening donderdagochtend
zijn we in groep 4/5 gelijk aan de slag gegaan met ons
lievelingsboek. We hebben een kort verslagje gemaakt en
daarbij de voorkant van het boek nagetekend. Ook hebben we
in de Engelse les woorden geleerd over vriendschap… wat
weten de kinderen al veel Engelse woorden! Alle opdrachten,
tekeningen en werkjes worden door de kinderen opgeplakt, in
hun eigen lapbook. Wat is een lapbook? Een lapbook is een
eenvoudig mapje met een verzameling van mini-boekjes,
klepjes en ander gevouwen materiaal waarin ruimte is voor
tekeningen, verhalen enz. Een lapbook kan gemaakt worden van om het even welk onderwerp.
Denk maar aan: een onderzoek, een werkstuk, een project, een boekbespreking. Leuk (en
leerzaam) om te doen! Deze week worden de voorrondes gehouden voor de voorleeswedstrijd
van a.s. vrijdag. Leuk dat er zoveel kinderen in onze groep mee willen doen. Heel veel succes
gewenst! We gaan er met elkaar een leuke en gezellige Kinderboekenweek van maken … want
op de Jan Wouter word je leeswijs!

FIETSENKEURING
Morgen, dinsdag 9 oktober, komen vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland de fietsen keuren van alle leerlingen uit
groep 5, 6, 7 en 8. Dit gebeurt 's morgens rond de pauze.
Alle leerlingen van genoemde groepen worden met de fiets op
school verwacht!

SNAPPET - Inloopmoment
Op dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november mogen alle ouders een kijkje nemen in de
klas van hun kind. De inloop is van half 9 tot 9 uur.
De kinderen en leerkrachten zullen u dan laten zien hoe er met Snappet op de chroombooks
wordt gewerkt. Dus....wie er meer van wil weten: WELKOM!

DAMMEN & SCHAKEN
Na de herfstvakantie is er voor de kinderen de mogelijkheid
om te dammen of te schaken. Dit kan op maandagmiddag na
schooltijd, van 14.15 - 15.00 uur. Wie mee wil doen kan zich
deze week opgeven bij juf Cora.

DUIF
Nils en Rebecca ontfermen
zich over een op het
speelveld gevonden duif. De
dierenambulance is gebeld maar helaas was
het beestje niet meer te redden. Tòch goed
van jullie!

KASTANJES
De kinderen van groep 1 en
2 hebben gewerkt met
kastanjes.
Hiernaast het resultaat.

Kinderboekenweek
“Kom erbij”! Is het thema van de Kinderboekenweek 2018.
Op woensdag 3 oktober was Gerdien Janse in groep 3 om haar boek "Ye & Bo" te promoten.
Wethouder Ankie Smit heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Een dag later vierden
we aan het begin van de schooldag 'boekenbal'. Wat zagen veel kinderen er prachtig uit!! Ze
brachten hun lievelingsboek mee. Juf Cindy en juf Marloes lazen ieder een stukje voor en
openden zo samen de kinderboekenweek 2018.
Afgelopen vrijdag genoten we van de boekenwandeling! Het was prachtig weer en de verschillende groepen kwamen langs tien voorlezers. Dank aan Sabine en Marieke van de OR en
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brachten hun lievelingsboek mee. Juf Cindy en juf Marloes lazen ieder een stukje voor en
openden zo samen de kinderboekenweek 2018.
Afgelopen vrijdag genoten we van de boekenwandeling! Het was prachtig weer en de verschillende groepen kwamen langs tien voorlezers. Dank aan Sabine en Marieke van de OR en
aan juf Marloes voor de prima organisatie!!
De volgende activiteiten staan voor deze week nog op het programma:
Elke morgen begint de schooldag met voorlezen door steeds een andere juf.
11 oktober: Film by the school. Onder schooltijd zullen verschillende boekverfilmingen
worden getoond. De kinderen schrijven zich hiervoor in op school.
12 oktober: Afsluiting van de Kinderboekenweek met om 10.30 uur de voorleeswedstrijd. Om
13.30 uur wordt de Kinderboekenweek echt afgesloten met een kleedjesmarkt (verdere
informatie volgt) en een speurtocht door de school. U bent van harte welkom!
We hopen u te mogen ontmoeten en het leesfeest met ons mee te vieren. Vragen kunt u stellen
aan juf Marloes, Marieke Schot (OR) en Sabine Savenije (OR).

Gratis oudercursus omgaan met pubers
Heeft u een puber in huis (tussen de 11 en 16 jaar)? In deze jaren verandert in korte tijd veel:
voor kinderen én voor hun ouders. Dat kan vragen oproepen bij ouders. Veel ouders vinden het
prettig om met andere ouders hierover te praten. U ook? Dan is deze cursus misschien iets voor
u. In zes bijeenkomsten van twee uur gaat u met een jeugdverpleegkundige en andere ouders
aan de slag. U krijgt informatie over de ontwikkeling van uw puber en over opvoedvaardigheden
die u kunt gebruiken. De cursus is gratis en start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 en
maximaal 12) op donderdagavond 11 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis van
Schouwen-Duiveland.
Voor
meer
informatie
en
aanmelden
kijkt
u
op
www.ggdzeeland.nl/pubercursus

Wist je dat ...
Nova (groep 7) en Finn (groep 5) op zondag 30 september een zusje, Farah, hebben
gekregen?
we blij zijn met hen en de ouders en de kinderen van harte feliciteren?!
juf Hanneke een aantal vrijdagen vrij heeft en dat groep 3/4 en 4/5 dan in een
combinatiegroep les krijgen?
we vanaf 12 november weer lekker mogen gaan genieten van Schoolfruit?
je in de bijlage een nieuw aanbod van Sparkels kunt vinden?

